
 

 

Regulamin rejestracji domen 

Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 
(obowiązujący od dnia 10.12.2012) 

 

§1. Informacje ogólne 

1. ATH - Akademia Techniczno-Humanistyczna w 
Bielsku-Białej (ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała),  
administrująca domeną bielsko.pl 

2. Abonent – osoba fizyczna, osoba prawna lub 
jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, 
której ustawa przyznaje zdolność prawną, która 
zawarła Umowę o utrzymanie wybranej przez siebie 
nazwy domeny z ATH. 

3. Partner -  osoba fizyczna lub prawna, której ATH 
przekazało, na podstawie osobnej umowy, 
wykonywanie usług związanych z obsługą domen 
należących do klientów tego Partnera oraz, której 
Abonent udzielił pełnomocnictwa w zakresie 
zawarcia, realizacji i rozwiązania Umowy. 

4. Umowa – umowa zawarta na podstawie ustawy z dnia 
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204) pomiędzy 
ATH i Abonentem, przy pośrednictwie Partnera. 

§2. Przedmiot umowy 

1. Korzystając z systemu obsługi domen należącego do 
Partnera, Abonent składa ofertę zawarcia z ATH 
Umowy o utrzymanie wybranej przez siebie nazwy 
domeny, zgodnie z zapisami niniejszego regulaminu. 
Składając ofertę Abonent udziela pełnomocnictwa 
Partnerowi do reprezentowania go wobec ATH 
w zakresie zawarcia, realizacji i rozwiązania Umowy.  

2. ATH w ramach umowy, zobowiązuje się do 
zarejestrowania i utrzymywania delegacji domeny o 
nazwie określonej przez Abonenta, zgodnie z 
poniższymi zasadami. 

3. Abonent, w czasie obowiązywania Umowy, poza 
przypadkami wskazanymi w punktach § 3 pkt. 2 i § 11 
pkt. 3, posiada wyłączne prawo do użytkowania 
nazwy domeny. 

4. Wsparcie dla Abonentów w zakresie obsługi domen 
świadczy Partner. Wszelkie zapytania Abonenta 
dotyczące płatności, faktur i obsługi domen kierowane 
mogą być wyłącznie do Partnera. 

5. Abonent dokonuje rejestracji domen wyłącznie 
poprzez system wybranego przez siebie Partnera.  

6. Prawa i obowiązki Partnera wobec Abonenta określa 
odrębna umowa zawarta pomiędzy Partnerem 
a Abonentem.  

§3 

1. Obowiązek przestrzegania prawa ATH może 
odmówić zarejestrowania i jednocześnie ma prawo 
usunięcia nazwy domeny nawet po zarejestrowaniu, 
która: 

a) jest już zarejestrowana, 

b) jest identyczna jak nazwa domeny, dla której 
został złożony wniosek o rejestrację, 
a postępowanie rejestracyjne jest w toku,  

c) jest nazwą podmiotu prawnego niezwiązaną z 
wnioskodawcą, lub do której wnioskodawca nie 
ma prawa, 

d) jest lub zawiera słowa powszechnie uznane za 
obraźliwe, naruszające dobre obyczaje lub zasady 
współżycia społecznego. 

2. Abonent zobowiązuje się do korzystania z usługi w 
sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr 
osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów, ani 
przepisów prawa. 

3. W przypadku uzyskania przez ATH informacji o 
korzystaniu z usługi przez Abonenta niezgodnie 
z Regulaminem lub przepisami prawa, ATH ma prawo 
przetwarzać dane osobowe Abonenta w celu 
ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać 
te dane odpowiednim organom władzy publicznej. 

4. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o 
bezprawnym charakterze danych dostarczonych 
przez Abonenta, ATH ma prawo uniemożliwić dostęp 
do tych danych, a także zablokować świadczoną 
usługę.  

§4. Obsługa techniczna systemu DNS 

1. Po dokonaniu rejestracji Abonent powinien podać w 
systemie Partnera prawidłowe serwery DNS, 
obsługujące jego domenę. Bez tych informacji 
domena nie będzie działać prawidłowo.  

2. Wszelkie zmiany serwerów DNS dokonywane są 
wyłącznie za pośrednictwem Partnera. 

3. ATH nie zapewnia serwerów DNS obsługujących 
domenę Abonenta, chyba że Abonent zawarł z ATH 
osobną umowę. 

§5. Zakończenie obowiązywania umowy 

1. Po zakończeniu obowiązywania umowy, ATH 
dezaktywuje domenę Abonenta, a następnie przez 
okres 30 dni uniemożliwia dokonania rejestracji 
domeny o nazwie identycznej jak domena Abonenta 
przez osobę trzecią. W tym czasie tylko Abonent ma 
prawo przedłużyć obowiązywanie umowy. 

2. Po upłynięciu okresu 30 dni od zakończenia 
obowiązywania umowy, domena staje się publicznie 
dostępna i może zostać zarejestrowana przez innego 
Abonenta. 

3. Partner ma obowiązek zawiadomić Abonenta pocztą 
elektroniczną o terminie zakończenia obowiązywania 
umowy, na co najmniej 7 dni przed tym terminem. 



 

 

§6. Przedłużenie domeny 

1. ATH rejestruje domenę na okres 1 roku. 

2. Okres rejestracji domeny liczony jest od daty 
zarejestrowania domeny.  

3. Abonent może dokonać przedłużenia obowiązywania 
umowy przez dokonanie kolejnej płatności w systemie 
Partnera. 

§7. Opłaty 

1. Partner w swoim imieniu pobiera od Abonenta opłaty 
za rejestrację i przedłużanie domen, oraz wystawia 
faktury. 

2. Rektor lub Kanclerz ATH mają prawo zwolnić z opłat 
podmiot, którego przedmiotem działalności nie jest 
osiąganie zysku (non-profit) i jednostki samorządu 
lokalnego. Zwolnienie musi mieć formę pisemną, a 
jego kopia przekazywana jest Partnerowi. 

§8. Rozwiązanie umowy 

1. Abonent ma prawo do rozwiązania umowy bez 
okresu wypowiedzenia w dowolnym momencie. 
W takim przypadku Abonent nie ma prawa żądać 
zwrotu całości lub części dokonanej opłaty. 

2. ATH ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 
trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia w formie 
pisemnej, a w przypadkach wskazanych w punktach 
§ 3 pkt. 2 i § 11 pkt. 3 ATH ma prawo rozwiązać 
umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez 
wypowiedzenia. 

3. Abonent, będący konsumentem ma prawo 
odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn w 
terminie 10 dni od daty jej zawarcia, pod warunkiem, 
że do tej chwili ATH nie rozpoczęło rejestracji 
domeny. Oświadczenie o odstąpieniu składa się 
Partnerowi. Ustęp ten nie dotyczy Umów zawartych w 
formie pisemnej w siedzibie Partnera.  

§9. Cesja umowy 

1. Abonent ma prawo przekazania domeny osobie 
trzeciej (cesja), która po wyrażeniu zgody na taką 
czynność przejmuje prawa i obowiązki Abonenta. 
Abonent ma obowiązek zawiadomić o tym fakcie 
Partnera w formie pisemnej. 

2. ATH ma prawo żądania przedstawienia przez 
Abonenta dokumentów stanowiących podstawę 
prawną cesji. 

§10. Adres do doręczeń 

Abonent jest zobowiązany do informowania Partnera o 
wszelkich zmianach danych podanych przy rejestracji 
domeny. W przeciwnym wypadku usługa będzie 
wykonywana przy użyciu posiadanych danych. Pocztę 
elektroniczną wysłaną na ostatni podany przez Abonenta 
adres uważa się za skutecznie doręczoną. 

§11. Spory w stosunku do nazwy domeny 

1. ATH nie ponosi żadnej odpowiedzialności w wypadku 
stwierdzenia, że do nazwy będącej przedmiotem 
rejestracji mają prawa osoby trzecie. 

2. Wszelkie spory dotyczące praw do nazwy domeny, 
powinny być rozwiązywane w drodze negocjacji 
pomiędzy Abonentem i Partnerem lub między 
Partnerami. ATH może przystąpić do prowadzonych 
negocjacji. W przypadku prowadzenia sporu przed 
sądem, sądem właściwym jest Sąd właściwy 
miejscowo dla ATH. 

3. Zmiana Abonenta domeny bez jego zgody może 
nastąpić tylko po otrzymaniu decyzji Urzędu 
Patentowego lub wyroku sądu potwierdzającego 
prawa innego podmiotu do nazwy. 

§12. Zmiana Partnera 

1. Abonent ma prawo do zmiany Partnera 
występującego na jego rzecz. Prawo to nie narusza 
praw i obowiązków wynikających z umowy pomiędzy 
Abonentem a Partnerem. Zmiana Partnera następuje 
poprzez rozwiązanie Umowy z dotychczasowym 
Partnerem i zawarcie Umowy z nowym Partnerem.  

2. W przypadku rozwiązania umowy pomiędzy ATH i 
Partnerem, Umowa wygasa, jeżeli Abonent w ciągu 
30 dni od poinformowania go o rozwiązaniu umowy 
pomiędzy ATH i Partnerem, nie zawrze Umowy 
z innym Partnerem.  

§13. Reklamacje 

1. Abonent ma prawo do złożenia bezpośrednio do ATH 
reklamacji dotyczącej wykonywania Umowy. 

2. Reklamacja musi zostać dostarczona listem 
poleconym i powinna zawierać: 

a) dane identyfikującego go jako Abonenta i 
umożliwiające z nim kontakt, 

b) rodzaj usługi, której dotyczą, 

c) zarzuty Abonenta, 

d) okoliczności uzasadniające reklamację, 

e) ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanych 
naruszeń. 

3. ATH zobowiązuje się rozpatrzyć ją w terminie 14 dni 
od daty otrzymania i powiadomić Abonenta o swojej 
decyzji listem poleconym. 

4. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych 
okoliczności przez Abonenta lub podmiot trzeci, ATH 
przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie 
wyjaśnienia tych okoliczności.  

5. Decyzja ATH w tym zakresie jest ostateczna i tym 
samym kończy proces reklamacyjny. 

§14. Ograniczenie odpowiedzialności 

1. ATH nie ponosi odpowiedzialności za działania lub 
zaniechania Partnera. 

2. ATH odpowiada za swoje działanie lub zaniechanie 
wobec Abonenta do kwoty 50 zł. 

3. ATH nie ponosi odpowiedzialności za utracone 
korzyści.  



 

 

4. ATH nie ponosi odpowiedzialności za skutki błędnej 
konfiguracji przez Abonenta lub inną osobę działającą 
w jego imieniu. 

5. ATH nie ponosi odpowiedzialności za skutki 
bezprawnych działań Abonenta oraz skutki kroków 
podjętych w celu likwidacji skutków bezprawnych 
działań lub zaniechań Abonenta.    

6. ATH nie ponosi odpowiedzialności w przypadku 
wystąpienia siły wyższej, zmiany obowiązującego 
prawa, dokonania zmian przez rejestratora domen 
nadrzędnych, braku łączności, awarii systemu 
komputerowego lub wystąpienia innych okoliczności 
niezależnych od ATH uniemożliwiających prawidłowe 
wykonywanie usługi. 

7. Jeżeli szkoda powstała z winy umyślnej ATH, 
odpowiedzialność ATH oparta jest na zasadach 
ogólnych. 

8. Ustęp 2 i 3 niniejszego paragrafu nie ma 
zastosowania do Abonenta będącego konsumentem. 

§15. Pozostałe zapisy 

1. Akademia Techniczno-Humanistyczna ma prawo do 
zmiany niniejszego regulaminu poprzez ogłoszenie 
dokonane na stronie www.dns.bielsko.pl. O zmianie 
Regulaminu ATH poinformuje Abonentów drogą 
elektroniczną za pośrednictwem Partnera.  Jeżeli w 
ciągu 14 dni od daty poinformowania Abonent nie 
wniósł sprzeciwu, przyjmuje się, że zaakceptował 
nowy Regulamin. Brak zgody na nowe zapisy jest 
równoznaczny z wypowiedzeniem umowy przez ATH. 

2. Partner nie ma prawa dokonywania zmian 
poniższego Regulaminu.  

3. Partner nie jest reprezentantem ani przedstawicielem 
ATH. 

4. Aktualna lista Partnerów dostępna jest na stronie 
www.dns.bielsko.pl 

5. Wszelkie indywidualne ustalenia pomiędzy 
Abonentem a ATH zawierające odstępstwa od 
niniejszego regulaminu muszą mieć formę pisemną 
pod rygorem nieważności. 

6. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji 
przedmiotu umowy objętej niniejszym regulaminem, 
będą usuwane w drodze negocjacji, a w przypadku 
braku rozstrzygnięcia polubownego - będą 
rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy 
miejscowo dla ATH. 

7. Dane osobowe Abonentów przetwarzane są na 
podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 
144 poz. 1204). Podanie nazwiska i imiona Abonenta 
lub jego nazwy firmy jest niezbędne do świadczenia 
usługi. 

8. Administratorem danych osobowych Abonentów jest 
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-
Białej, ul. Willowa 2. Dane te zbierane są wyłącznie w 
celu realizacji umowy, a podanie ich jest dobrowolne. 
Dane nie będą przekazywane osobom trzecim, z 
wyjątkiem sytuacji wskazanych w Regulaminie lub 

ustawie. Każdy abonent ma prawo do dostępu do 
swoich danych i ich poprawiania. 

9. Abonent ma prawo do zgłoszenia żądania usunięcia 
swoich danych, jeżeli zostały zebrane z naruszeniem 
przepisów lub są już zbędne do realizacji celu, dla 
którego zostały zebrane.  

10. Do Umowy zastosowanie ma prawo polskie. Abonent 
zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego 
w Polsce prawa. 

11. Niniejszy regulamin zastępuje w całości wszelkie, 
uprzednio obowiązujące „Zasady rejestracji domen w 
Akademickim Centrum Informatyki” oraz poprzedni 
„Regulamin (zasady) rejestracji domen Akademii 
Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej”. 

 


